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тала, порівняно з контролем,
та інтенсивно наростала з по-
довженням дії експерименту.
Останнє зумовлено, ймовірно,
високою чутливістю прокси-
мального відділу канальця до
впливу різноманітних ушкоджу-
вальних факторів, у даному
разі — гіпоксії, що сприяє зни-
женню реабсорбції білка та зро-
станню його екскреції з сечею.

Значні зміни за впливу хро-
нічної гіпоксії спостерігаються і
з боку іонорегулювальної функ-
ції нирок — вміст іонів натрію
та калію в сечі істотно зростав,
порівняно з контролем, і посту-
пово збільшувався з подовжен-
ням терміну дії гіпоксії. Причому
досить суттєве збільшення цих
показників спостерігається на
4-му тижні експерименту, що зу-
мовлено наростаючим гіпо-
ксичним дисбалансом канальце-
вих механізмів. Водночас під-
вищена концентрація іонів калію
в сечі, порівняно з вмістом іонів
натрію, спостерігається про-
тягом усіх тижнів експерименту.
Це можна пов’язати з впливом
альдостерону на секрецію іонів
калію внаслідок активації меха-
нізму тубуло-гломерулярного
зворотного зв’язку [10].

Висновки

1. Хронічна гіпобарична гі-
поксія призводить до різнома-
нітних порушень функціональ-

ного стану нирок: зменшення
діурезу зі збільшенням екскреції
креатиніну та білка при одно-
часному збільшенні натрій- і ка-
лійурезу. Останнє особливо по-
мітно на 4-му тижні експери-
ментального дослідження.

2. З подовженням терміну дії
хронічної гіпобаричної гіпоксії
вираженість порушень функції
нирок зростає.

Перспективи подальших
досліджень. Отримані нами ре-
зультати відкривають нові пер-
спективи подальшого вивчення
функції нирок за умов впливу
хронічної гіпобаричної гіпоксії у
динаміці її розвитку й акценту-
ють нашу увагу на важливості
досконалого вивчення ролі ни-
рок у розвитку компенсаторних
реакцій при гіпоксії. У подальшо-
му планується вивчення впли-
ву хронічної гіпобаричної гіпо-
ксії на нирки за умов розвитку
експериментальної гострої нир-
кової недостатності.
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Варикозна хвороба й її ус-
кладнення у вигляді тромбо-
флебітів, кровотеч із розшире-
них вен, трофічних виразок,
хронічних дерматитів знижують
працездатність, часто призво-

дять до тимчасової її втрати, а
іноді стають причиною інвалід-
ності [1]. У зв’язку з хронічним
перебігом цього процесу та вна-
слідок некротичних уражень м’я-
ких тканин, лікування цих станів

потребує використання зовніш-
ніх засобів, які проявляють про-
тизапальну дію, покращують
кровообіг, підсилюють засво-
єння кисню і сприяють проник-
ненню поживних речовин у клі-
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тину, регулюють метаболічні
процеси, прискорюють клітин-
ну регенерацію та процеси, які
потребують великих енерго-
витрат [2].

Невелика номенклатура віт-
чизняних високоефективних за-
собів і методів лікування вари-
козної хвороби диктує необхід-
ність пошуку нових препаратів,
які могли б використовуватися
з високою терапевтичною ак-
тивністю при даній патології [3].
Особливого значення в ліку-
ванні цієї патології надають ви-
користанню засобів зовнішньо-
го застосування [4].

Сучасна концепція створен-
ня нових лікарських форм для
лікування варикозної хвороби
та її наслідків у вигляді тромбо-
флебіту і трофічних виразок по-
лягає в комбінованому викорис-
танні лікарських препаратів, які
проявляють необхідний фарма-
кологічний ефект і водночас при-
скорюють саногенетичні процеси,
тобто мобілізують резерви здо-
ров’я, спрямовані на підсилення
захисту організму щодо різних
хвороботворних факторів [5].

У зв’язку з вищевикладеним,
співробітниками кафедри про-
мислової фармації НФаУ для
фармакологічного вивчення бу-
ла запропонована комбінована
мазь з умовною назвою «Тро-
фепарин», до складу якої вхо-
дять відомі в медицині офіці-
нальні препарати — гепарин і
метилурацил, ПЕО-основа.

Відомо, що гепарин пере-
шкоджає утворенню тромбів,
ущільнює судинну стінку, по-
мірно розширює судини, покра-
щує місцевий кровообіг, прояв-
ляє протизапальну та протина-
брякову, імуносупресивну дію,
поліпшує трофіку тканин [2].

Метилурацил — стимулятор
клітинного та гуморального іму-
нітету, має виражену анаболіч-
ну й антикатаболічну активність,
стимулює еритро- й особливо
лейкопоез, посилює фагоцитоз,
справляє протизапальну дію,
прискорює загоєння ран [6].

Поліетиленоксидні основи є
гідрофільними, що дає можли-
вість розглядати їх як активний
складовий компонент, який по-
ліпшує контакт мазі з тканинами

і вмістом рани, забезпечує рів-
номірний її розподіл по поверх-
ні рани, потенціює ефективність
лікарських речовин [5]. Крім
цього, поліетиленоксидним ос-
новам притаманна слабка бак-
терицидна і фунгіцидна дія, що
має важливе значення [3–6].

Отже, вивчення гострої ток-
сичності (ЛД50) нової комбіно-
ваної мазі «Трофепарин» обо-
в’язкове для безпечного засто-
сування в лікуванні тромбо-
флебіту.

Метою даного дослідження
є вивчення гострої токсичності
(ЛД50) мазі «Трофепарин» для
лікування тромбофлебіту.

Матеріали та методи
дослідження

Вивчення гострої токсичнос-
ті мазі «Трофепарин» проводи-
ли за методикою Б. М. Штабсь-
кого [7; 8] на 2 видах тварин
(білих нелінійних щурах і білих
нелінійних мишах обох статей)
при двох шляхах введення (на-
шкірному, внутрішньошлунко-
вому). Спостереження за екс-
периментальними тваринами
проводили протягом 14 днів.

Для визначення гострої ток-
сичності (ЛД50) при нашкірному
шляху введення використо-
вували 30 білих нелінійних щу-
рів масою 200–220 г обох ста-
тей. Експериментальні тварини
були розподілені на 5 груп, по
6 щурів у кожній. Щури 1-ї групи
служили інтактним контролем.
На повністю депільовану по-
верхню шкіри щурів із 2-ї по
5-ту експериментальну групу
наносили мазь «Трофепарин»
(за винятком голови) макси-
мальними дозами (табл. 1, 2),
які відповідають різним класам
токсичності речовин, згідно з іс-
нуючою класифікацією [9].

Для визначення критеріїв
оцінки гострої токсичності мазі
«Трофепарин» при нашкірному
застосуванні враховували кіль-
кість загиблих тварин, їх загаль-
ний стан, функціональний стан
шкіри. Після нанесення мазі
«Трофепарин» визначали міс-
цеву температуру і рН шкіри,
електричний опір шкіри, товщи-
ну шкірної складки загально-
прийнятими методами. Ці показ-

ники вимірювали й оцінювали
через 30 хв, 24, 48 і 72 год після
аплікації мазі.

Гостру токсичність (ЛД50) при
внутрішньошлунковому вве-
денні 50%-ї суспензії мазі «Тро-
фепарин» вивчали на 30 білих
нелінійних мишах обох статей
масою 20–22 г, які були розпо-
ділені на 5 груп (по 6 у кожній).
Мишам 1-ї групи внутрішньо-
шлунково вводили дистильо-
вану воду (контроль). Мишам із
2-ї по 5-ту експериментальну гру-
пу за допомогою зонда внутріш-
ньошлунково вводили 50%-ну
водну суспензію мазі дозами,
які відповідають різним класам
токсичності речовин [9; 10].

Результати дослідження
та їх обговорення

Отримані результати щодо
вивчення гострої токсичності
(ЛД50) мазі «Трофепарин» при
нашкірному застосуванні у щу-
рів наведені в табл. 1.

Встановлено, що після 14-
денного спостереження за екс-
периментальними щурами з мо-
менту нанесення досліджува-
ної мазі загибелі не спостері-
галося (див. табл. 1). Загаль-
ний стан щурів експерименталь-
них груп не відрізнявся від ста-
ну щурів контрольної групи. Всі
вони мали нормальний апетит,
шкіра звичайного кольору, тем-
пература тіла та тургор тканин
без змін. У всіх тварин зберігала-
ся рефлекторна збудливість, змін
кольору сечі та калу, діареї не
визначалося. Загальна поведін-
ка тварин експериментальних
груп не відрізнялася від поведін-
ки тварин контрольної групи.

Таблиця 1
Вивчення гострої токсичності

(ЛД50) мазі «Трофепарин»
при нашкірному застосуванні

у щурів, n = 6

Випробу- Кількість
    Група вана доза, загиблих

 мг/кг тварин

1-ша — 0/6
(контроль)
2-га 340 0/6
3-тя 2810 0/6
4-та 22 590 0/6
5-та 25 000 0/6



# 5 (115) 2009 17

Результати дослідження по-
казників функціонального стану
шкіри щурів при вивченні гострої
токсичності (ЛД50) мазі «Трофе-
парин» наведені в табл. 2.

Результати цих показників
через 30 хв (див. табл. 2) пока-
зали відсутність ознак подраз-
нення шкіри у вигляді гіперемії
та набряку. Температура шкіри
через 30 хв після застосування
мазі була знижена на 1,2–1,4 °С
порівняно з вихідною, а через
24–48 год вона стала нижче ви-
хідної на 0,8–1,1 °С у конт-
рольних тварин і на 0,4–0,7 °С
— у дослідних. Через 72 год по-
казники температури шкіри по-
вернулися до вихідних величин.

Показники температури шкі-
ри та відсутність змін товщини
шкірної складки на фоні дії мазі
«Трофепарин» свідчать про
відсутність запальної реакції
шкіри. Показники рН шкіри про-
тягом усього експерименту іс-
тотно не змінювалися, а не-
значне зниження електричного
опору шкіри контрольних і екс-
периментальних щурів свідчить
про її зволоження.

Результати дослідження гос-
трої токсичності (ЛД50) мазі
«Трофепарин» при внутрішньо-
шлунковому введенні подані в
табл. 3.

Проводячи аналіз вивчення
гострої токсичності при внутріш-
ньошлунковому введенні мазі
«Трофепарин» (див. табл. 3),
можна зробити висновок, що
вираженої інтоксикації та заги-
белі експериментальних тварин
у жодній групі не встановлено.
Загальний стан тварин експери-
ментальних груп не відрізнявся
від стану тварин у контрольній
групі. Про це свідчить збережен-
ня координації рухів, тонусу ске-
летних м’язів, частоти дихаль-
них рухів і ритму серцевих ско-
рочень, реакції на больові, так-
тильні та звукові подразники.

Висновки

1. Мазь «Трофепарин» не
проявляє токсичної дії при на-
шкірному та внутрішньошлун-
ковому введенні.

2. При нашкірному нанесенні
ЛД50 мазі «Трофепарин» пере-
вищує 25 000 мг/кг, а при внут-

рішньошлунковому введенні до-
рівнює 20 000 мг/кг.

3. Мазь «Трофепарин» на-
лежить до відносно нешкідли-
вих речовин (VI клас токсич-
ності) згідно з прийнятою кла-
сифікацією [10].
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Таблиця 2
Показники функціонального стану шкіри щурів

при вивченні гострої токсичності (ЛД50)
мазі «Трофепарин», М±m, n = 6

     Умови Товщина Температура Електричний
    досліду шкірної шкіри, °С рН шкіри опір шкіри,

складки, мм кОм

Контроль

Вихідні дані 1,80±0,23 38,40±0,31 5,70±0,41 4680±500
Через 30 хв 1,70±0,21 37,10±0,19 5,90±0,43 4510±460
24 год 1,70±0,19 37,30±0,21 5,70±0,41 4540±440
48 год 1,80±0,25 37,60±0,24 5,70±0,42 4580±520
72 год 1,80±0,24 38,20±0,28 5,90±0,44 4680±480

Мазь «Трофепарин»

Вихідні дані 1,70±0,20 38,40±0,32 6,00±0,45 4720±530
Через 30 хв 1,60±0,17 37,20±0,20 5,80±0,44 4580±450
24 год 1,70±0,18 37,50±0,24 5,70±0,42 4530±440
48 год 1,70±0,15 37,70±0,24 5,80±0,45 4570±470
72 год 1,70±0,19 38,30±0,31 5,80±0,43 4640±430

Таблиця 3
Дослідження гострої
токсичності (ЛД50)
мазі «Трофепарин»

при внутрішньошлунковому
введенні, М±m, n = 6

Випробу- Кількість
    Група вана доза, загиблих

мг/кг тварин

1-ша — 0/6
(контроль)
2-га 500 0/6
3-тя 5000 0/6
4-та 15 000 0/6
5-та 20 000 0/6




